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Druk: Drukkerij Gerja. Tel. 0226-421520. Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl
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Markt 20 1741 BS Schagen
www.deposthoornschagen.nl  deposthoornschagen@xs4all.nl

Moet de televisie steeds harder? Heeft u moeite om gesprekken 
goed te volgen? Dan kan uw gehoor sluimerend verminderd zijn. 
Engel Hoorservice biedt u een gratis hoortest aan, een vakkun-
dige meting door een ervaren audicien. Heeft u een hoortoestel 
nodig? Dan presenteren we een uitgebreide reeks geavanceerde 
modellen. Maak nu een afspraak.

Z O  h O O r t  h e t

SChAGeN
Nieuwstraat 23, 1741 BV Schagen 
T 0224-212398
E schagen@engelhoorservice.nl 

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

Prot e sta n t s e Ge m e e n t e t e sc h aG e n

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

www.wereldwinkelschagen.nl
 Onderin de toren op de Markt in Schagen

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen
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B E L A N G R I J K E  I N F O R M A T I E  

	  
KERKGEBOUW	  
Grote	  Kerk	  (Ingang	  Markt)	   Markt	  23a,	  1741	  BR	  Schagen,	  tel.0224	  297	  860	  
	   Postadres:	  Postbus	  71,	  1740	  AB	  Schagen	  
Kerkje	  Eenigenburg	   Surmenhuizerweg	  29,	  Eenigenburg	  

KOSTER	  
Dhr	  C.P.A.	  van	  Treuren	   Leeuwerikstraat	  8,	  1742	  BB	  Schagen,	  tel.	  0224	  214	  223	  
	   e-‐mailadres:	  koster@pgschagen.nl	  
	   t e v e n s 	   v o o r 	   b e s p r e k i n g 	   v e r g a d e r r u i m t e n 	  
ADMINISTRATEUR	  
Mw	  B.	  Plak–van	  Oostwaard	   Middenweg	  476,	  1704	  BL	  Heerhugowaard,	  tel.072	  57	  27	  426	  

	  e-‐mailadres:	  pgschagen@nexite.nl	  
	  t e v e n s 	   v o o r 	   m u t a t i e s 	  
(verhuizing,	  geboorte,	  huwelijk	  en	  overlijden)	   

	  
Rekening	  PG	  Schagen:	  rek.nr.:	  NL30	  FVLB	  0699.946.433	  t.n.v.	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schagen.	  
Voor	  kerkelijke	  bijdragen:	  rek.nr.	  NL93	  FVLB	  0699.543.622	  t.n.v.	  t.n.v.	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schagen	  
(vrijwillige	  bijdrage).	  	  Dit	  rekeningnummer	  is	  ook	  voor	  collectebonnen!	  
	  
VOOR 	  ME E R 	   I N FORMAT I E 	   Z I E :	  www.pgschagen.nl	  en	  www.kerkopdemarktschagen.nl	  	  
	  

Stichting Kopwerk, stichting voor protes-
tants-christelijk onderwijs in noordelijk 
Noord-Holland, stuurt 24 protestants-
christelijke basisscholen aan, waarvan twee 
in Schagen.

In het Centrum:                               In de wijk Waldervaart: 

Wilt u informatie hebben, of een kijkje nemen in een van deze scholen,  
neemt u dan contact met ons op. 

De Ark: Gonny Kuiper  Telefoon: 0224 212933  
De Wegwijzer: Machteld Brink Telefoon:  0224 296008 

A nn a M ont an a   b i t te  Ka i  Rand

Z IL C H    WAX    O ska    P ernille S venre

Possel t     MARIA BYMAN   M arc o ’p olo

Gedempte gracht 67 • Schagen
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Motto: ‘Wat is de kerk u waard?’
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ALGEMEEN 

PASTORES 

Ds M. C.  Aten  Handelsstraat 5, 1741AA, Schagen;         0224 850664 
e-mailadres: m.c.aten@hotmail.nl 
Werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag. Voor vragen of ver-
zoeken buiten deze werktijden 06-10811430.  

Mw L. Kooiman Schoolweg 2, 1619 AL Andijk; 0228 592 970 
 e-mailadres:  ljkooiman@gmail.com 
 Werkdagen: maandag t/m donderdag  
 Telefonisch bereikbaar van 19.00–19.45 u, 
SCRIBA Protestantse gemeente te Schagen 

Dhr. B. Lucas Lindenlaan 112, 1741TX Schagen 296331 
e-mailadres:  scriba@pgschagen.nl; Facebook PGSchagen 

 
KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" 

Fam Tuinstra Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen 298 101 
 e-mailadres: j.tuinstra@kpnplanet.nl 
KOPIJ “ONZE KERK" 

Kopij:  Mw A. van Arkel   Vliedlaan 105, 1741 RS Schagen                                         06-13614761     
 e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl 
Voor verhuizing/klachten over bezorging "Onze Kerk": 
Dhr G. Leijnse Notenhof 87, 1741 VR Schagen 297 094 
 e-mailadres: g.leijnse@quicknet.nl 
 

TER OVERWEGING 

Louise Kooiman 
 
Als ik dit schrijf hebben we net het Sinterklaasfeest gevierd. Ook dit jaar waren er 
weer stevige discussies over de kleur van onze pieten. Het leek even weg te zakken 
door de afschuwelijke gebeurtenis in Parijs maar het kwam weer volop naar boven, 
omdat het voor veel mensen een belangrijke kwestie is. Ik denk dat het een waarde-
volle traditie is die wij al jarenlang vieren en dat veel mensen zich niet schuldig voelen 
aan slavernij wat soms geassocieerd wordt met deze discussie. De meeste mensen 
schamen zich wellicht wel over het slavernij verleden en de eeuwenlange overheersing 
van de westerse wereld over de volkeren van het Zuidelijk halfrond en velen hebben 
daarom wel begrip voor de bezwaren tegen zwarte Piet. Het vraagt tijd, begrip en inle-
vingsvermogen van beide partijen om tot een goede oplossing te komen. Misschien 
niet meteen spreken maar eerst eens “stil zijn” en overdenken wat we van elkaar vra-
gen en hoe we elkaar kunnen vinden. 

mailto:m.c.Aten@hotmail.nl�
mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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“Samen stil zijn” was een belangrijk onderdeel van onze meditatie bijeenkomsten die 
we de afgelopen weken hebben gehouden in de kerk. Stilte spreekt niet vanzelf. Men-
sen worden soms onrustig of bang voor de stilte. We kunnen stilte vaak slecht verdra-
gen. De radio of tv staat de hele dag aan, in winkels is bijna altijd muziek te horen en 
zelfs ’s nachts wordt soms muziek aangehouden omdat de stilte te bedreigend is. 
 
In de wachtkamer of samen in de lift kan stilte soms beklemmend zijn en mensen roe-
pen dan ongemakkelijk: “Er komt een dominee voorbij”. De verklaring voor deze uit-
spraak lijkt te zijn dat in vissersdorpen de dominee kwam aanzeggen dat er een schip 
was vergaan. De adem werd ingehouden als de dominee kwam aanlopen. Een andere 
verklaring van het gezegde is dat het gezelschap zelf schrok van zijn eigen taalgebruik 
en zijn gespreksonderwerpen als er een dominee in de buurt bleek. Deze laatste ver-
klaring kan een stimulans zijn om juist de stilte te zoeken. Echte stilte kan je goed 
doen, en kan weldadig aanvoelen. Dat is omdat in de stilte geen druk is. Er zijn geen 
indrukken die je moet verwerken. Er is geen noodzaak om je uit te drukken. Een ge-
weldig inzicht: de stilte is vrij van druk. Daarom is stilte te verstaan als de ruimte van 
God, de ruimte waarin we God horen spreken. Stilte moet gezocht worden.  
 
Natuurlijk zijn er momenten dat stilte ook benau-
wend en bedreigend is of pijnlijk, of veelzeggend. 
Wanneer mensen niet durven spreken en mond-
dood gemaakt worden en er het zwijgen toe doen. 
Of stilte als een aanklacht op b.v. een kerkhof of 
kampplaats dan kan het ijl of snerpend zijn en 
wordt de stilte beladen. Dan wordt het een 
schreeuw van protest. 
Maar Goddank is er ook de weldadige stilte, een 
stilte die we kunnen zoeken en die ons kan over-
komen. De stilte die we kunnen zoeken in onszelf. 
De stilte kan onverwacht op je vallen, in je neerda-
len of je compleet overmeesteren: op een hoge 
berg of in een diep dal, langs het water of in het 
bos, in een kerk of op een plein. Juist in deze we-
ken van advent kunnen momenten van stilte ons 
verkwikken en kan het in ons beginnen te klinken: 
“De stilte zingt U toe, o Here!” 
Wie zo de stilte vindt en zoekt, stemt vanzelf ook in 
met de beginregel van Psalm 62: “Mijn ziel is stil 
tot God, mijn Heer”. De kerk is zo’n plek om tot 
stilte te komen en rust te vinden te midden van 

Eeuwigheidszondag 2015 
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een wereld vol hectiek en rumoer. Misschien zouden we er meer ons best voor moe-
ten doen om de stilte – ook voor en tijdens de kerkdienst – wat meer te koesteren. 
 
De stilte is geen eindpunt of einddoel, maar eerder een middenpunt, van waar uit we 
het rumoer en de dagelijkse bezigheden (weer) aankunnen. 
Wie kan luisteren naar de stem van de stilte, hoort God werkelijk spreken. Zoek de 
stilte, om te beginnen in deze advent tijd. Dan komt er geen dominee, maar komt God 
zelf voorbij.  

KERKDIENSTEN 

Donderdag 17 december 2015 
Zorgcentrum Caegstate, Kerstviering 
19.30 uur pastor Mw. L. Kooiman, m.m.v. het Schager Kerskoor 

 
Zondag  20 december 2015 4e Advent 
Grote Kerk 
10.00 uur    Pastor Mw. J. van der Steen, Wormer, m.m.v. de Cantorij 
1e collecte   Kerk (onderhoud piano) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Caroline Schaap 
Lector   Annemarie Ros 
Gastvrouw   Henny Vos 
 koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Hanny Jouby 
Er is crèche en kindernevendienst 

Dinsdag 22 december 2015, 16.00 uur 
Grote Kerk 
16.00 uur Kerstviering voor de gesprekgroepen en andere belangstellenden. 
m.m.v. mannenkwartet 

Woensdag  23 december 2015 
Oecumenische kerstviering in Zorgcentrum De Bron, de Caroussel: 
19.00 uur   pastor mw. L. Kooiman en pastoor J. van der Stok,  
m.m.v . de Cantorij van de Grote Kerk 
 
Donderdag 24 december 2015, Kerstavond 
Grote Kerk 
22.00 uur    Ds M.C. Aten m.m.v. het Schager Kerstkoor 
Eén collecte voor eigen kerkelijk werk 
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Organist   Hanneke Muntjewerf 
Gastheer   Jaap Schenk 

Vrijdag 25 december 2015, 1e Kerstdag 
Grote Kerk 
10.00 uur    Pastor Mw. L. Kooiman, Gezinsdienst 
Eén collecte  Kerkinactie-Kinderen in de knel 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Adriaan Rodenburg 
Gastvrouw   Marjolijn ten Cate 
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw 
Er is alleen crèche 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur    Ds. K.H. Ubels, Schagen, hoofdkrijgsmachtpredikant 
m.m.v. het Eenigenburgs gemengd koor 
Eén collecte  Kerkinactie-Kinderen in de knel 
organist   Ed van Loon, 
Gastheer   Huib Wagenaar 

Zondag  27 december 2015 
Grote Kerk 
10.00 uur    Drs. G. Scholten, pastor Gemini Zkhs. Den Helder 
1e collecte   Kerk (eindejaarscollecte) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Sonja Bastiaan 
Gastvrouw   Ineke van der Woude 
koffie wordt verzorgd door Jelly en Gerrit Leijnse 
Er is crèche en kindernevendienst 

Zondag  3 januari 2016 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds M.C. Aten 
1e collecte   Kerk (instandhouding kerkgebouw) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Jan Bruin 
Gastvrouw  Marijke van Harskamp 
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koffie wordt verzorgd door: Elly van Venetiën en Ineke Bakker 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag  6 januari 2016 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur  dhr. A. Roodenburg 

Zondag 10 januari 2016 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds P. Verhoeff, Alkmaar 
1e collecte   Kerk (energiekosten) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Caroline Schaap 
Lector   Hermien van Laar 
Gastheer  Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw 
Er is “Kom in de kring”, nevendienst en tienerdienst 

Woensdag 13 januari 2016 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur pastoor J. van der Stok 

Zondag 17 januari 2016 
Grote Kerk 
10.00 uur   Mw. Ds. A. Groenendijk, pastor MCA 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Catechese en Educatie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Rieneke Visser 
Gastvrouw  Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Hanny Jouby 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 20 januari 2016 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur dienst vervalt 

Donderdag 21 januari 2016 
Zorgcentrum De Caegstate, 10.45 uur:  pastor Mw. L. Kooiman 
 
Zondag 24 januari 2016 
RK Christoforuskerk, Oecumenische dienst 
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10.00 uur   Pastoor E. Moltzer, pastor Mw. L.Kooiman, catecheet Mw. 
M. Wildeboer en m.m.v de Cantorij van de Grote Kerk 
Eén collecte doel nader vast te stellen 
Organist   Tjeerd van de Ploeg 
Geen kinderopvang! 

Zondag  31 januari 2016 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds M.C. Aten, Heilig Avondmaal 
1e collecte   Kerk (onderhoud piano) 
2e collecte   Stichting Schagen-Roemenië 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector  Jan van Laar 
Gastheer  Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door Moniek van Vegten en Arjan Poley 
Er is “Kom in de kring”, nevendienst en tienerdienst 

Woensdag  3 februari 2016 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur pastoor E. Moltzer 

Zondag  7 februari 2016 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds A. Blokker, Callantsoog 
Eén collecte:  Kerkinactie WERELDIAKONAAT 
Organist   Hans Stehouwer 
Lector   Adriaan Rodenburg  
Gastvrouw  Marjolijn ten Cate 
koffie wordt verzorgd door Froukje Bosch en Gerda Bulens 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 10 februari 2016, Aswoensdag 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur pastoor Jan van der Stok 

Zondag  14 februari 2016 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds M.C. Aten 
1e collecte   Kerk (onderhoud piano) 
2e collecte   Daconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
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Lector   René Meyer 
Gastvrouw:   Ineke van der Woude 
koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser 
Er is “Kom in de kring”, nevendienst en tienerdienst 

BIJ DE DIENSTEN 
Wim Voorbraak en Huib Wagenaar 
 
Bij het laatste kerkblad van 2015 ontvangt u weer traditiegetrouw een Kerstkaart  
samengesteld door de Raad van Kerken met waarin alle diensten worden vermeld in 
de kerken aangesloten bij de Raad van Kerken. U kunt deze kaart zelf houden maar 
ook bij een van uw buren in de brievenbus gooien wanneer u denkt dat zij niet op een 
ander manier over de kerstactiviteiten in de verschillende kerken worden geïnfor-
meerd.  
Advent is de periode van voorbereiding op de komst van Onze Heer. Advent is in de 
praktijk ook een periode van hard werken voor koorleden, dirigenten voorgangers en  
DE kinderen van de kindernevendienst en hun leiding. Plannen zijn al eerder gemaakt 
maar deze maand moet door veel repeteren alles op zijn plaats vallen. 
 
Op de vierde zondag van Advent gaat pastor Jos van der Steen voor. Het wordt een 
dienst met mooie liederen met medewerking van de Cantorij. We kennen pastor van 
der Steen van haar Maria vertolking, vorig jaar. Dit jaar gaat ze al weer voor de derde 
keer bij ons voor.  
In de kerstnacht viering gaat dit jaar Ds Michiel Aten weer voor, samen met het Scha-
ger Kerstkoor onder leiding van Wijnand Kramer en met dit jaar als soliste Marja 
Schmitz. Het Kerstkoor is eerder te horen in de Caegstate op 17 december en vrijdag 
18 december tijdens het traditionele Kerstconcert in de Grote Kerk. Tijdens dit concert 
waarvoor de opbrengst bestemd is voor de stichting “Grenzeloos Schagen”, wordt 
weer samen opgetreden met de Schager Harmonie en dit jaar met “de Rauwe Vrou-
wen”, een bijzonder muzikaal damestrio wat zingt en die zang begeleidt met harp, 
saxofoon en percussie. 
Op vrijdag 25 december, Eerste kerstdag, vieren we het kerstfeest in de kerk. Louise 
Kooiman zal voorgaan in deze dienst. Centraal staat het kerstspel waar de kinderen 
van de kindernevendienst al de hele maand VOOR aan het oefenen zijn. Het wordt een 
dienst voor allemaal! We gaan op weg met Hanna en zien door haar ogen hoe zij de 
geboorte van Jezus van dichtbij meemaakte. 
Ook dit jaar sluit op zondag 27 december de pastor van het Gemini Ziekenhuis in Den 
Helder, Gert Scholten de lange keten van diensten in 2015 in de Grote Kerk af af. Ou-
dejaarsavond is er geen kerkdienst. 
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Op 25 december (eerste kerstdag)is ook in het mooie kerkje van Eenigenburg om 
10.30 uurs de jaarlijkse kerstviering. Voorganger is hoofd krijgsmachtpredikant Klaas-
Henk Ubels met medewerking van het Eenigenburger gemengd koor o.l.v. Cees Lange-
dijk en met pianobegeleiding van Lydia Rosing. Het thema van de dienst is “Top 2000”.  
 Aan het orgel Ed van Loon. Iedereen is van harte welkom! 
 
Het nieuwe jaar starten we met onze eigen predikant, Ds Michiel Aten en vervolgens 
vertrouwde namen  voor wie regelmatig de diensten in de Grote kerk de diensten 
bezoek: Ds Peter Verhoeff, Ds Annerien Groenendijk en Ds Dries Blokker. 
Het is goed om op de plek nog eens de inspanning te noemen van onze preekregelaar-
ster mw. Tineke Dwarswaard. Ook voor 2016 is zij er in geslaagd om voor alle diensten 
een voorganger te vinden: een enorme klus omdat onze eigen voorgangers als partti-
mers vele zondagen zelf niet voorgaan. Op onze website kunt u lezen hoe ons rooster 
van kerkdiensten in 2016 er uit ziet. 
Zondag 24 januari is er Oecumenische dienst in de RK Christofforuskerk. De Cantorij 
van de Grote Kerk verleent haar medewerking evenals organist Tjeerd van der Ploeg. 
Het is hierbij goed om nog even te melden dat RK Kerk geen voorziening heeft om 
kinderen op te vangen. Wel is er koffiedrinken na afloop. 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST IN 2015/2016 
 

20 december  Lucas 1:57-80 De geboorte van Johannes 
27 december  Lucas 2:15-32 De herders blijven niet in de stal 
3 januari Matteüs 2:1-12 Magiërs uit het Oosten 
10 januari Matteüs 3:1-4 en 13-17 Johannes de Doper en de doop van Jezus 
17 januari Johannes 2:1-11 De bruiloft in Kana 
24 januari Lucas 4:14-30 Optreden van Jezus in Nazaret 
31 januari Lucas 4:40-44 Jezus geneest ons helemaal 
7 februari L1 Lucas 5:1-11 De wonderlijke visvangst 
14 februari L2 Lucas 6:27-35 Wat is liefde? 

 

  

MEELEVEN 
Louise Kooiman en Michiel Aten 
 
Wij leven mee met Dick Hoogland. Dick moest voor een korte periode verblijven in het 
ziekenhuis in Alkmaar en revalideert tijdelijk in de Magnushof. Wij wensen hem samen 
met Elly sterkte toe en hopen dat hij goed mag herstellen. 
De december maand is voor veel mensen die alleen zijn een moeilijke maand. Veel 
gezelligheid, samen met familie bij elkaar. De plek van gemis is vaak zo voelbaar, ook 
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al is het soms jaren geleden. Ook het verdriet om je kind die er niet meer is, is zo aan-
wezig. De ene lege plek… Wij wensen allen die rouwen veel sterkte. 
 
TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman 
 
Op maandag 2 november overleed op 82 jarige leeftijd 

Guurtje Wardenaar  - Guus  
De laatste weken lag Guus in het ziekenhuis in Alkmaar, hopende dat ze nog een poos-
je naar haar huis aan het Rapenpad zou mogen, weer wandelen met haar hondje Am-
ber en nog een beetje genieten van het leven. Niet dat haar leven de laatste jaren zo 
gemakkelijk was. Steeds vaker voelde ze de lichamelijke en geestelijke beperkingen 
van haar lichaam. Maar er was ook nog veel wat haar verbond met het leven. Haar 
kinderen en kleinkinderen, de mensen om haar heen. Maar ze verlangde ook om te 
gaan, haar dochters Annelies en Inge waren haar voorgegaan en haar kleinkinderen 
Benny en Alexandra. Ze miste ze enorm en hoopte ze weer te zien. Guus stierf in het 
ziekenhuis op 2 november, haar leven was op. 
Guus was een sterke, creatieve vrouw met humor. In plat West-Fries sprak ze graag en 
veel. Jarenlang had ze genaaid, hield van schilderen en zingen. Haar kinderen hebben 
kunstzinnig waar gemaakt waar ze zelf ook stiekem naar verlangde. Ze was trost op 
hen en hield van hen, ook al was haar leven met haar gezin niet altijd zo glad verlopen. 
Haar kleinkinderen waren het licht in haar leven en daar kon ze enorm van genieten. 
Op latere leeftijd heeft Guus zich laten dopen in de Hervormde kerk. Het geloof in een 
God die liefde is gaf haar steun en troost in haar soms moeizame leven. Enkele  jaren 
was ze ouderling en ging graag af en toe naar de kerk om even op adem te komen.  
Tijdens haar afscheid in de kerk, werd er gezongen door haar zoon en namen haar 
kinderen en kleinkinderen op een open en eerlijke manier afscheid van haar.  
We lazen de woorden door Guus gekozen uit Philippi:  Verblijd u in de Here te allen 
tijde! Wederom zal ik zeggen: verblijdt u! en een gedeelte uit de Bergrede. 
Woorden die al honderden jaren mensen inspireren om naar te leven. Misschien als 
een utopie, een te groot ideaal. Als we zo met elkaar zouden kunnen leven zou het 
leven anders worden. Zouden we werkelijk in Liefde en vrede leven met elkaar. 
Zachtmoedigheid, gerechtigheid, zuiver van hart, barmhartigheid en vrede. Guus 
droomde daarvan en hoopte daarop en met deze woorden van vertrouwen en hoop 
namen we afscheid van haar. 
Wij wensen haar kinderen Yolanda, Karin en Marnix, Gerrit en Ilona en John en klein-
kinderen Gerben en Doreen, Floor, Iona en Eliane, Jurre, Sonja en Koen veel sterkte 
toe en dat zich mogen troosten aan de goede herinneringen aan hun  moeder en oma 
Guurtje (Guus) Wardenaar.  



   12  
  

KERSTWANDELING 19 DECEMBER A.S.    
Annemarie Ros-Thijms 
 

Zaterdag 19 december vindt de eerste kerstwande-
ling in Schagen plaats. Tussen 16.00 en 19.00 kunt 
u starten met de wandeling, onder begeleiding van 
een gids. U wandelt door het centrum van Schagen 
en onderweg komt u verschillende figuren uit het 
kerstverhaal tegen. Het aloude kerstverhaal wordt 
door verschillende toneelverenigingen, muziek-
groepen en vrijwilligers in een eigentijds jasje ge-
goten. Muziek, zang, dans en toneel; u beleeft het 
allemaal in ongeveer anderhalf  uur!   Startpunt is 
de Grote Kerk op de Markt. Hier kunt u uw eerste 
consumptie genieten en wacht u totdat een gids u 

op het door u bestelde tijdstip meeneemt voor de wandeling. Komt u dus op 
tijd. U vervolgt uw weg door het centrum van Schagen en komt verschillende 
opvallende figuren tegen. De route bevat allerlei verrassende elementen!     
Het eindpunt is de Katholieke Sint Christoforuskerk te Schagen. Hier vindt de 
laatste scène plaats en kunt u na afloop genieten van een heerlijk glaasje glüh-
wein of warme chocolademelk. Ook kunt u even napraten met uw medewan-
delaars terwijl u geniet van muziek. 

De kosten zijn € 5,= per persoon; dit is inclusief twee consumpties, één bij de 
start en één na afloop. Kinderen tot 12 
jaar krijgen gratis toegang, maar moe-
ten wel een kaartje bestellen. Ui-
teraard krijgen zij ook twee consump-
ties. U kunt uw toegangskaarten kopen 
via onze website 
www.kerstwandelingschagen.nl of bij 
modezaak “In Dubio”, Gedempte 
Gracht 67 in Schagen.  
Bezoek onze website en tot zaterdag 
19 december! 
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KERSTVIERING IN DE KERK OP 22 DECEMBER 
Louise Kooiman 
 
Op dinsdag 22 december is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een Kerstviering in de Hans 
Leijdekkerszaal m.m.v. het mannenkwartet o.l.v. Jan Bruin. 
Het kwartet zal enkele kerstliederen zingen, er worden verhalen verteld en we gaan 
samen in gesprek. Ook is er een heerlijke kerstmaaltijd met o.a. soep, salade en brood. 
De mensen van de gespreksgroepen zijn welkom, maar daarnaast is uiteraard ook 
iedereen die het leuk vindt van harte welkom. 
U hoeft u niet op te geven maar kan zo naar de kerk komen. 
Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt u contact opnemen met Pastor Louise Kooi-
man tel. 0228-592970. 

KERSTGROET 
Louise Kooiman 
 
Mede namens Hein, mijn man, wens ik  u allen Gezegende Advent - en Kerstdagen toe, 
Vrede, Vreugde en alle goeds voor het nieuwe jaar 

VAN DE VOORZITTER 
Bettina de Leeuw den Bouter 
 
We kunnen terugkijken op een geslaagde gemeenteavond met een mooie opkomst. 
Eén van de punten die op de gemeenteavond is besproken is het wisselen van de aan-
vangstijd van de diensten met zomer- en wintertijd. Op de gemeenteavond van 4 no-
vember kwam naar voren dat er een voorkeur is voor één tijd voor de reguliere kerk-
diensten. De voorkeur van de aanwezigen gaat uit naar 9.30 uur. Ik ben erg benieuwd 
wat u daar van vindt. Laat het ons weten! 
De vrijwel voltallige kerkenraad is op 7 november in de kerk van Eenigenburg bij elkaar 
geweest voor een bezinningsdag. Onder leiding van Peet Valstar hebben we elkaar 
beter leren kennen. Ieder van ons bracht een voorwerp mee wat ons inspireert; een 
enorme variatie aan voorwerpen.  
Tot slot hebben we op 25 november als kerkenraad vergaderd. Naast terugblikken op 
de gemeenteavond en de kerkenraadbezinningsdag hebben we het over de begroting 
gehad. De begroting van 2016 past in het meerjarenplan. Opvallende zaken zijn: de 
opbrengst van de pacht is hoger, de opbrengst van het levend geld is lager, de ener-
giekosten hoger en ook de salariskosten zijn hoger. De acties ten behoeve van het 
pastoraat zijn nog niet ingecalculeerd. Maar we hopen dat er weer extra uren door 
Louise gemaakt kunnen worden. In 2016 zal er 20.000 euro gereserveerd worden voor 
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groot onderhoud aan het orgel.  
In eerdere berichten schreef ik al dat Adri Rozing de Raad van Kerken ging verlaten. 
Gelukkig kan ik melden dat namens onze kerk Adriaan Rodenburg lid wordt. Ook het 
collecterooster voor volgend jaar is bijna klaar. In de eerste vergadering van 2016 stel-
len we het rooster vast. 
Rest mij nog u allen mooie kerstdagen te wensen en een voorspoedig 2016. 
 
VERSLAG GEMEENTEAVOND 4 NOVEMBER 2015 
Bernard Lucas, scriba 
 
Aanwezig: 50/60 gemeenteleden. 
Na iedereen welkom te hebben geheten deelt de voorzitster van de kerkenraad, Betti-
na de Leeuw den Bouter, mede dat Louise Kooiman vanwege extra drukke werkzaam-
heden niet aanwezig kan zijn. Bettina opent de avond door het uitspreken van een 
zegenwens. Ze vertelt in het kort waarom deze avond gehouden wordt. De opzet is de 
mening van de gemeente te peilen en dit mee te nemen naar de kerkenraad voor be-
sluitvorming. Meestal wordt de inhoud van de gemeenteavond bepaald door cijfers. 
Nu gaat het vooral om de kerkdiensten. 
 
Tijdstip kerkdiensten. 
Besproken wordt het tijdstip van de kerkdienst. Nu is dat zomer en winter wisselend. 
Na het horen van enkele reacties werd al snel van de mogelijkheid gebruik gemaakt 
om handen op te steken. De meesten kiezen voor één tijdstip en de meerderheid kiest 
voor 09.30 uur. 
 
Vervallen diensten. 
De kerkenraad heeft besloten Oudejaarsdienst en Hemelvaartsdienst te laten verval-
len.  
Voor wat betreft de Oudejaarsdienst worden er 2 opties geopperd: 

1. Een vesper om 17.00 uur 
2. De RK heeft een “warme” dienst om 19.00 uur. 

Voor sommigen is, met verplaatsing van de Eeuwigheidzondag van Oudejaarsdienst 
naar eind november, deze dienst niet meer zo relevant. 
De RvVL is bezig met een alternatief voor de dienst met Hemelvaartdag. Men denkt 
dan om te fietsen naar Valkkoog/Eenigenburg met een korte viering ter plaatse. Er 
wordt opgemerkt dat om de 2 jaar een uitwisseling plaatsvindt met de kerk van Dip-
poldiswalde in het weekend dat begint met Hemelvaartdag. Hierdoor mis je wel eens 
een aantal kerkgangers. Een aantal gemeenteleden wil meedenken met de raad. Ook 
is er gesuggereerd om te kamperen in Callantsoog. 
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Bijzondere diensten 
De kerkenraad heeft besloten nog maar 1 dienst te houden op Witte Donderdag en 
wel in De Caegstate, met name vanwege de bijzondere waardering van deze dienst 
door de bewoners. De Cantorij werkt al jaren aan deze dienst mee. Een paar gemeen-
teleden ziet liever dat de dienst in onze kerk wordt gehouden, anderen kunnen zich 
vinden in deze keuze. 
In onze kerk werd om het jaar een Sedermaaltijd gehouden. Deze maaltijd wordt op-
genomen in de bijeenkomsten van Bijbels Koken. 
Opgemerkt wordt om na te denken hoe vaak we een dienst buiten onze kerk aan de 
Markt willen houden. 
 
Vrije inspraak huidige diensten. 
Er is vorig jaar een 30+ dienst gehouden met elementen die jonge mensen aanspra-
ken. De aanwezige dertigers denken met name aan andere muziek en een andere li-
turgie al het gaat om de huidige diensten. Ook wordt er geopperd meer een Bijbel 
verhaal te verbinden aan wat er nu in de maatschappij speelt. Nu passeren belangrijke 
Bijbel verhalen om de 3 jaar de revue. Wat betekenen deze Bijbelteksten in deze tijd is 
elke keer weer de opgave voor predikant/pastor. 
Vervolgens is er nog over de inhoud van de diensten doorgesproken. De predikant 
probeert het “midden” te vinden.  
Enkele leden vinden de te zingen liederen wel eens te moeilijk of te onbekend. Op 21 
november zal er een liedboekmiddag gehouden worden in onze kerk. 
Nog enkele reacties zijn: Een hoog liturgische dienst is mooi maar kan het nog wel in 
deze tijd? Sommige onderdelen van de dienst kunnen wel wat vlotter.  
Zou er ook een Rockdienst of Jazzdienst georganiseerd kunnen worden. Deze diensten 
kosten echter veel geld. Er wordt opgemerkt dat er bands zijn die voor weinig geld 
zouden willen meewerken. 
 
Na de pauze spraken we verder over de Gezinsdiensten. Deze diensten worden nu 
met Kerst en Pasen gehouden. Men is hier in het algemeen enthousiast over. De naam 
gezinsdienst blijft gehandhaafd.  
Diverse gemeenteleden vinden meer gezinsdiensten (elk kwartaal) een goed plan. De 
vraag wie dat dan organiseert, is verder niet beantwoord. Ook het oprichten van een 
kinderkoor zou een aanvulling voor onze gemeente zijn. 
De Raad van Vieren en Leren zal de gemaakte opmerkingen en suggesties meenemen. 
 
Diensten in Eenigenburg. 
Naast de diensten van Kunst en Kerk en Onderwegdiensten, zullen er nu ook leken-
diensten worden georganiseerd. Het zijn laagdrempelige diensten gericht op mensen 
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in die omgeving woonachtig. De diensten beginnen om 10.30 uur en dat is geen pro-
bleem met uitzondering als er HA wordt gevierd in onze kerk. Trudy Tuinstra plaatst 
een oproep aan de aanwezigen om aan deze diensten mee te werken. 
 
Diensten in de verzorgingshuizen (De Bron, De Caegstate, Magnushof). 
De kerkenraad houdt het bezoekersaantal kritisch in de gaten. Hoe lang moet je met 
deze vieringen doorgaan als er minder dan 5 mensen komen? 
Over de viering van ziekenzondag in Magnushof wordt opgemerkt dat er weinig ge-
meenteleden heengaan. Er worden nu 2 manieren van HA gevierd. Dat smeedt geen 
eenheid. 
Hoewel er wordt aangedrongen op samenwerking met de RK zijn de bewoners van de 
Bron hier niet van gediend. De RK bewoners verwachten een mis. De bezoekers zien 
liever een viering dan bijvoorbeeld een gesprek, zo is de indruk. 
 
Wat vindt de gemeente van de diensten met doop, HA en ziekenzondag. 
Over de doop- en HA diensten wordt positief gereageerd. Vanwege de ziekenzondag in 
september komt de datum van de startdienst in gedrang. Er is dan ook voorgesteld de 
startdienst vroeger in de maand september te houden. 
 
Rondvraag. 
Een gemeentelid vraagt zich of de Paaswake wel op een geschikt tijdstip plaatsvindt. 
Voor 2016 is dat zaterdag 22.00 uur i.p.v. zondag 06.00 uur. Enkele gemeenteleden 
vinden dat te laat en zien liever een korte viering in de ochtend. 
Dan wordt opgemerkt dat er meer PR van onze activiteiten nodig is. Met Kerst komt er 
bijvoorbeeld een theatertour.  
Het plaatsen van de rubriek kerkdiensten in het NH dagblad is vervallen. De redacteur 
heeft echter toegezegd dat er ruimte is om activiteiten van onze gemeente te plaat-
sen. 
Voor wat betreft het bewaarnummer van het kerkblad is nu de Gemeentegids voor in 
de plaats gekomen. Daarin vind je veel informatie. 
Nieuw binnengekomen leden van de kerken in Schagen ontvingen altijd een bloemetje 
van de RvK. Dit is opgeheven, maar leden die bij ons binnenkomen worden allen be-
zocht. 
 
Sluiting 
Nadat de voorzitster de aanwezigen bedankt heeft voor hun komst besluit ds. Michiel 
Aten de avond door het met zijn allen zingen van het lied 248: De dag, door uwe gunst 
ontvangen”.  
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INFORMATIE AVOND OVER DE  WMO 
Via Michiel Aten 
 
Uitnodiging door wijkteamconsulenten Nop van Warmerdam en Rianne Nooder van 
de gemeente Schagen. 
 
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het realiseren van hulp en 
ondersteuning voor haar inwoners volgens de Jeugdwet, de Wmo en de Participatie-
wet. In Schagen worden die taken voor een groot deel uitgevoerd door sociale wijk-
teams. De consulenten van de wijkteams hebben dagelijks contact met kwetsbare 
inwoners die zorg, hulp en ondersteuning nodig hebben.  
Vrijwilligers van de protestantse gemeente in Schagen komen ook veelvuldig in con-
tact met deze inwoners. We kunnen ons voorstellen dat het voor u daarom heel be-
langrijk is om goed te weten hoe de sociale wijkteams werken en wat ze voor kwets-
bare inwoners kunnen betekenen. Anderzijds willen de wijkteamconsulenten graag 
van u horen wat u in uw dagelijks werk als vrijwilliger tegenkomt en vooral waar u zich 
zorgen over maakt bij de mensen thuis. 
Hierover willen we graag met u in gesprek en daarom nodigen we u uit voor een uit-
wisselingsbijeenkomst op woensdag 20 januari 2016 van 19.30-21.30 uur in de Grote 
Kerk van Schagen. We zullen de bijeenkomst beginnen met het gezamenlijk vaststellen 
van de agenda, zodat mede op basis van uw bijdrage de belangrijkste punten aan de 
orde kunnen komen. Als u wilt kunt u dus alvast nadenken over welke punten, wat u 
betreft, in elk geval moeten worden besproken.  
We kijken uit naar de bijeenkomst en ontmoeten u daar graag. 

GESCHIEDENIS VAN DE KERK 
Michiel Aten 

Het begon ooit met een klein groepje apostelen dat in de eerste eeuw rondtrokken om 
te vertellen over Jezus van Nazareth. Vandaag is de kerk in alle landen van de wereld 
gevestigd. Er is een hoop gebeurd voor het zover kwam. Het is steeds weer verrassend 
te zien dat vragen die wij ons nu stellen, al eerder werden gesteld. De antwoorden die 
toen gevonden werden, hebben ook ons nu nog veel te zeggen. 

In een viertal avonden verdiepen we ons in een aantal belangrijke ontwikkelingen van 
2000 jaar kerkgeschiedenis. We beginnen de avond met een korte film van ca. 45 mi-
nuten en praten samen na over wat er toen gezegd werd en hoe wij er nu tegen aan-
kijken.  
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Vier woensdagavonden: 27 januari 2016, 10 en 24 februari, 2 maart, om 20.00 uur in 
de Hans Leijdekkerszaal. Verdere informatie: Michiel Aten, m.c.aten@hotmail.nl / tel 
0224 - 850664 

VOORAANKONDIGING PROJECT VOEDSELBANK 
Arjan Plomp 
 
Omdat de verschijningsdatum van het volgende nummer van Onze Kerk en de aanvang 
van de Veertigdagentijd overlap kent, wil ik alvast aankondigen dat we in de Veertig-
dagentijd met de kinderen een diaconaal project willen opzetten. Graag willen we in 
deze periode houdbaar voedsel voor de Voedselbank inzamelen met de kinderen en 
willen ook de gemeente vragen hieraan bij te dragen. Nadere informatie volgt te zijner 
tijd. 

KERST IN DE WERELDWINKEL SCHAGEN 
Hans Nusink 
 

Lichtjes voor deze duistere dagen in de 
Wereldwinkel Schagen! 
 
De inkoopsters van de Wereldwinkel Scha-
gen hebben deze keer verschillende waxi-
nelichthoudertjes gekocht bij de groothan-
del in Culemborg. 
Die uit Thailand zijn gemaakt van oud hout, 

vaak teakhout, uit huizen of bossen. Soms wordt zelfs verbrand hout gebruikt. Er wor-
den geen bomen voor gekapt, echt recycled hout. Dit is een creatief uitvloeisel van de 
wetgeving in Thailand. Het is in dat land verboden om teakhout te kappen. Zelfs het 
kappen van teakhout uit je eigen tuin mag niet. Het teakhout dat wordt gebruikt voor 
de houtbewerking is gekocht bij een erkend opkoopbedrijf. Zo’n bedrijf koopt oud 
teakhout dat in het verleden is verwerkt in bijvoorbeeld huizenbouw. Het hout komt 
vrij tijdens het slopen van een oud huis. Wanneer dit hout wordt gekocht, dient de 
koper een certificaat mee te krijgen van het bedrijf, waaruit blijkt dat het teakhout 
legaal is aangeschaft. Ook komt het voor dat stukken bos worden opgeruimd bijvoor-
beeld na een bosbrand. Zo wordt bijgedragen aan het behoud van het oorspronkelijk 
woud in Thailand. Mede door deze maatregelen wordt het beboste oppervlak van het 
land vergroot. 40% van het totale oppervlak van het land is het streven.  
 
Geheel andere sfeerlichten zijn de kleurige metalen. De creatieve vormen van een 
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poes, een kip of een haan garanderen een  speels effect. De lichtjes zijn afkomstig van 
het Indonesische eiland Bali. Ze worden gemaakt door een familiebedrijfje op het plat-
teland. Het biedt werkgelegenheid aan zo’n twintig medewerkers, het merendeel 
vrouw. Een welkome aanvulling op de schaarse werkgelegenheid aldaar. 
 
Zo brengen deze lichtjes niet alleen licht bij ons, maar ook bij de mensen in die verre 
landen die ze maken. En verbinden deze lichtjes mensen over de hele wereld.  
Ook voor een Kerstpakket. geheel naar eigen keuze en budget samen te stellen uit 
food- en/of non-food producten, kunt u terecht in de Wereldwinkel. 
In januari is er weer uitverkoop in de Wereldwinkel onder de toren op de Markt in 
Schagen. 
 
VERSLAG CLASSICALE VERGADERING OP 29 OKTOBER 2015  
Annie van den Idsert, scriba-notulist 
 
Enkele weken voor deze bijeenkomst hebben we via de media kunnen vernemen dat 
er in de toekomst grote veranderingen in de structuur van de landelijke kerk op komst 
zijn.  
Het oorspronkelijke onderwerp "Een nieuwe vorm voor de Classicale Vergadering in de 
Classis Alkmaar" is daarom gewijzigd in "Hoe gaan wij als kerk de toekomst in".  
Als volgens de voorlopige plannen de 70 Classis worden teruggebracht naar 8  
zal de nieuwe vorm in de Classis Alkmaar waarschijnlijk niet meer van toepassing zijn.  
Toch was er na een korte inleiding van de voorzitter een levendige discussie over hoe 
de Classis de plaatselijke kerk kan ondersteunen. Aan de hand van een aantal vragen 
kon iedereen in kleine gespreksgroepjes zijn/haar verhaal en wensen kwijt. De schrif-
telijke verslagleggingen zijn verzameld en worden in de volgende vergadering bespro-
ken. 
Tevens is het vernieuwde beleidsplan met huishoudelijk reglement ter goedkeuring 
voorgelegd. Na de invoering van de nieuwe kerkorde bleek het verouderd te zijn. 
Naar aanleiding van enkele opmerkingen en de groepsgesprekken komt het beleids-
plan de volgende vergadering weer aan de orde.  
Er is dan ook een ander bezinningsonderwerp. Dit zal verzorgd worden door een gees-
telijk verzorger van 's Heeren Loo te Noorderhaven bij Julianadorp. 
De scriba wees er weer op dat per 1-1-2016 de ANBI voor de kerken geldt! 
Per 1-1-2016 komt er binnen de Classis Alkmaar in Wieringerwaard een Hervormde 
Kerk van bijzondere aard.  
Tenslotte namen een aantal afgevaardigden afscheid, waaronder ook ondergetekende 
bovengenoemde.  
 



VAN HOVEN ELEKTRO

Postbus 159,  1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131  Fax 0224 - 273137

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

 Body Stress Release 

Ans Mulder-Bijl  0645611506 
www.bodystressreleaseschagerbrug.nl 

 

Body Stress is 
opgebouwde 
spierspanning. De 
veroorzaker van veel 
uiteenlopende 
klachten.   
Body Stress Release 
(BSR) is een prachtige 
techniek.  BSR zet het 
zelfhelend vermogen 
van uw lichaam aan de 
Body Stress weer los 
te laten. 
U gaat zich weer 
prettig voelen in 
uw eigen lichaam. 

  

 

-stijve spieren 
-pijn 
-gevoelloosheid  
-tintelingen 
-kramp 
-onrustig gevoel 
-nekklachten 
-rugklachten 
-schouderklachten 
-knieklachten 
-jeuk 
-groeipijnen 
-huilbaby’s 
-vermoeidheid 
-zwangerschaps- 

ongemakken enz. 

  

  

Grote Kerk, Markt, Schagen
VERHUUR van ruimtes voor vergaderingen 
(20 tot 40 p.) en kerkzaal voor concerten, 
bijeenkomsten e.d. (350 p.). 
Voor informatie en reservering kunt u contact 
opnemen met de koster van de kerk:
dhr. C. van Treuren 
Leeuwerikstraat 8 1742 BB Schagen 
tel. 214223 e-mail: koster@pgschagen.nl

VERHUUR Kerkje Eenigenburg 
(80-100 p.)
Inlichtingen bij de beheerder:
Mevr. Trudy Tuinstra
Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen
tel. 298101
e-mail: kerkeenigenburg@hotmail.com
Voor presentaties, muziekopnamen, 
familie-bijeenkomsten, jubilea en uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.

Meer informatie op de website www.pgschagen.nl

Dames- en herenkapsalon 

BREMER

Loet 29 - Schagen
Telefoon 212761
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Advertentie 
Vestering Administratie en Belastingen  
Abeelstraat 7, Schagen 
Koningsspil 42, Sint Pancras (hoofdadres)  
Tel.: 06 – 48 52 78 30             
E-mail: info@vesteringadministratie.nl  
             
We doen graag uw Belastingaangifte 2014 of Voorlopige Teruggave!  
Voor particulieren:  
Inkomstenbelasting / Voorlopige Teruggave – Persoonlijke financiële planning – Toeslagen – 
Erfbelasting – juridische bijstand – Erfrecht en Vermogensrecht  – en alle overige belastingen 
en financiële zaken en advies. 
Voor bedrijven: 
Boekhouding/inboeken facturen/kas/bank  – Jaarrekening/opstellen Balans en Winst/Verlies 
rekening – Loonadministratie / Salarisstroken – Inkomstenbelasting – Vennootschapsbelasting 
– BTW / Omzetbelasting –Loonbelasting – Jaaroverzichten voor banken/instellingen – en alle 
overige belastingen en financiële zaken en advies. 
“Belastingformulier een probleem?  Met behulp van Kees zo gedaan” 
U kunt bij mij trecht voor hulp, vragen en advies. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 
Met vriendelijke groet, Kees Vestering, tel.: 06 – 48 52 78 30 of mail: 
kees@vesteringadministratie.nl 
 

VERKOOP KWALITEITSWIJN MET ETIKET VAN DE KERK 
Annemarie Ros-Thijms 
 

De kerstdagen komen sneller dan u denkt! De kortere dagen en 
langere, gezellige avonden zijn er al weer. In aanloop naar de 
feestelijke dagen kunt u bij ons terecht voor uw wijnaankopen. 
Wij verkopen rode en witte wijn met een prachtige afbeelding 
van de kerk op het etiket. Een heerlijke wijn, ook geschikt om 
cadeau te doen (voor de kerst?) en weg te geven als souvenir aan 
Schagen. Door uw wijn via ons te kopen ondersteunt u hiermee 
het pastoraal werk in onze gemeente. Laat u het ons gauw weten 
hoeveel wijnflessen u wilt bestellen? Dan zorgen wij dat het zo 
spoedig mogelijk uw kant op komt. De prijzen zijn: 1 fles rood / 

wit: €7,99; 2 flessen rood / wit: €15,-; 1 doosje rood / wit (6 flessen) : €45,-. Uw bestel-
ling kunt u doen via Annemarie Voorbraak: (avoorbraak@ziggo.nl). Alvast bedankt! 
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VAN DE ADMINISTRATEUR 
Brenda Plak 
 

Collectes 3e kwartaal 2015 

  
1e 2e Totaal  kerk diaconie diaconie afdracht 

 
       

afdracht 
  

          5-7-
2015 

 

     
100,00   108,30      208,30  

  
100,00  

  

    
108,30  JOP 

12-7-
2015 

 

     
186,12  

 
    186,12  

   

    
186,12  Werelddiaconaat 

19-7-
2015 

 

       
98,93     97,90      196,83  

    
98,93       97,90  

   26-7-
2015 

 

       
97,39     95,25      192,64  

    
97,39       95,25  

   2-8-
2015 

 

       
80,71     76,75      157,46  

    
80,71  

 

      
76,75  

 
Stg. Dorcas 

2-8-
2015 3e coll.  

     
330,10  

 
    330,10  

 
   330,10  

  

Syrie (diaconie 
maakt zelf over) 

9-8-
2015 

 

       
95,76     86,49      182,25  

    
95,76       86,49  

   16-8-
2015 

 

     
111,45   105,07      216,52  

  
111,45  

  

    
105,07  

Kerk in actie 
zending 

23-8-
2015 

 

     
109,95   110,30      220,25  

  
109,95  

 

    
110,30  

 

Hospice Scha-
gen  

14-8-
2015 Huwelijk  

       
88,67  

 
      88,67  

   

      
88,67  

Heliomare 
school  

30-8-
2015 

 

       
79,20     80,27      159,47  

    
79,20       80,27  

   6-9-
2015 

 

       
84,28     93,91      178,19  

    
84,28       93,91  

   20-9-
2015 

 

     
132,85  

 
    132,85  

   

    
132,85  Vredesweek 

13-9-
2015 

 

       
57,90  

 
      57,90  

   

      
57,90  

Vrienden van de 
Magnushof  

          
Totaal 

 

  
1.653,31   854,24   2.507,55  

  
857,67     783,92  

    
187,05  

    
678,91  

  

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS, 
Jan Prij 
 
In de collegevergadering van november hebben we nog even gesproken over fiscale 
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aspecten van een erfenis. Door de belastingdienst wordt de Protestantse kerk erkend 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Binnen de PKN worden ook de zelf-
standige onderdelen zoals de plaatselijke gemeenten de diaconieën als ANBI erkend. 
Giften en erfenissen aan de plaatselijke gemeente of diaconie zijn vrijgesteld van in-
komstenbelasting en erfbelasting. Strikt genomen houdt dit in dat de vrijstelling ver-
valt als aan de gift of erfenis een bijzondere bestemming wordt verbonden.  
 

 
KERKBALANS 2016 
Wim Voorbraak 
 
Eerder in dit blad schreef ik dat er veel voorbereidingtijd nodig is om ons allen een 
plezierige Kerst te doen ervaren. Ook wordt er deze maand al, achter de schermen, 
gewerkt aan Kerkbalans 2016. In de eerste maand van het nieuwe jaar trekken maar 
liefst 60 gemeenteleden er op uit om alle overige gemeenteleden te bezoeken en hun 
te vragen naar hun bijdrage aan de kerk in het nieuwe jaar.  
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante 
gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar  
we vieren en rouwen, waar we rust zoeken  en/of tot bezinning komen. Waar we geïn-
spireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als we daar 
behoefte aan hebben. Het is dé plek waar we elkaar kunnen ontmoeten. 
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar 
klaar op een doodgewone doordeweekse dag. 
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke 
momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de 
vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missi-
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oniare projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te 
houden, en u en vele anderen welkom te heten. 
Daarom is er de actie Kerkbalans! 
 
Wij als Protestantse Gemeente Schagen zijn kerk is natuurlijk erg geholpen met uw 
financiële bijdrage. Daarom valt er in de tweede helft van januari een brief op de mat. 
Het is een oproep van ons voor een financiële bijdrage. In een brief staat concreet 
uitgelegd waar uw bijdrage precies voor nodig is. Vervolgens kunt u via het antwoord-
formulier aangeven wat u het komende jaar aan uw kerkelijke gemeenschap wilt ge-
ven. Dat formulier wordt door één van die 60 vrijwilligers opgehaald. Laat hen als u 
blieft niet twee keer komen. Zorg dat uw antwoord op het afgesproken tijdstip klaar 
ligt. 
Over de aftrekbaarheid van u giften bij d uw belastingopgave vindt u binnenkort meer 
op onze website www.pgschagen.nl 
Het centrale thema “Mijn kerk in balans” wordt dit jaar ondersteund door het thema  
“mijn kerk inspireert”.  

 
INSPIRATIEREIS ISRAEL MET DE RK PAROCHIE REGIO SCHAGEN  
Wim Voorbraak 
 
In februari kunt u mee met onze RK broeders en 
zuster mee naar Israel. Reisleider is onze lokale 
pastoor Eduard Moltzer. Uiteraard zijn onze re-
formatorische zusters en broeders van harte 
welkom, zo schrijft Eduard Moltzer ons. De reis is 
van  16  tot 24 februari, start in het noorden in 
Tiberias en eindigt in Jeruzalem. 
Twee geloven op één kussen kan tegenwoordig, samen op vakantie is al helemaal 
geen probleem. Daar kunnen de Turkijegangers over meepraten. Meer informatie 
vindt u op onze website www.pgschagen.nl  . U moet wel snel beslissen! Voor de kerst 
moet al duidelijk zijn hoeveel mensen meegaan. Ook het aanmeldformulier vindt u op 
onze website. 

 

http://www.pgschagen.nl/�
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GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
 
Bijbelgespreksgroep 
Op woensdag  27 januari  is de volgende Bijbel gesprekskring in de Grote kerk op de 
Markt. We beginnen om 14.00 uur. 
 Het thema zal zijn: De Bergrede 
De afgelopen periode hebben we met elkaar gesproken over de Bergrede. We spraken 
samen wat we meenden te horen in deze berg van woorden. Boeiend en leerzaam. 
Nu de laatste keer met elkaar daar over in gesprek. 
Iedereen is van harte welkom 
Ouderengespreksgroep. 
Op dinsdag 9 februari zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de grote 
Kerk op de Markt,  het zal zijn in Hans Leijdekkers zaal.  
            Het thema zal zijn: Van harte beterschap 
Als mensen zieke zijn gaan we op ziekenbezoek of we zijn zelf ziek en krijgen bezoek 
van anderen. 
In onze omgeving zijn er healers en genezers. Soms zoeken mensen deze op. Hoe gaan 
we om met ziek zijn en wat helpt ons daarin. 
Mocht u het interessant vinden om daar over door te praten. Bent u van harte wel-
kom.  

 AVOND ROND LEVENSEINDE  “BAR” INTERESSANT 

Wim Voorbraak 
 
Het is een waagstuk 
om in een kerk een 
discussie te organise-
ren over de manier 
hoe ons leven kan 
eindigen zonder pijn 
te lijden en wat er 
allemaal bij komt kij-
ken wij een wilsbe-
schikking overwegen 
voor “als het zover is”. 
De voorzitter van de 

Voorzitter Westerink met de forumleden Ros, de Ruyter en 
de Boer (Peter Ros zit achter de micro; excuus) 
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avond, oud burgemeester Gerrit Westerink zei dan ook dat de voorbereidingscommis-
sie, de Raad van Vieren en Leren uit onze gemeente, geen flauw idee had over het 
aantal mensen wat verwacht kon worden. Nu dat viel mee: alle stoelen in de kerkzaal 
waren bezet, het aantal mensen van buiten onze gemeente was in meerderheid, een 
voorbeeld hoe je als kerk ook je rol in de samenleving, in dit geval die van Schagen, 
kan vervullen. De organisatoren had dan ook een 3-tal deskundigen bij elkaar gebracht 
die iets vanuit hun eigen invalshoek  op de vragen rond een levenseinde ingingen. Het 
waren ook drie verschillende karakters, de huisarts Jos  de Ruyter, de jurist Peter Ros 
en de psycholoog Daan de Boer, die ieder met hun eigen betrokkenheid naar mensen 
en emotie  bij het onderwerp , op de vragen ingingen. 
Het voert te ver om een volledig verslag van de avond hier weer te geven. Veel is wet-
telijk al goed in Nederland geregeld. De problematiek rond levensbeëindiging bij psy-
chische ziektes is nog groot maar hoopvol is dat ook voor deze patiënten nieuwe wet-
geving op komst is 
 
Willibrordusvesper HARINGHUIZEN 
De Voorbereidingscommissie 
 
3 januari 2016 
De Laurenscantorij Haringhuizen o.l.v. Jan Bruin werkt mee aan de 197e Willibrordus-
vesper, de eerste in 2016. Pastoor Toon Jorink uit Waarland spreekt de 'Inleiding op de 
lezingen'. Jan Schraal bespeelt de piano orgel. ‘Door goede machten trouw en stil om-
geven, behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, zo wil ik graag met u, mijn liefsten, 
leven, en met u ingaan in het nieuwe jaar’ wordt traditioneel gezongen als ‘Lied van 
voorbereiding’. 
Na afloop is er, eveneens volgens de traditie, Glühwein. Voor wie nog moet rijden is er 
uiteraard koffie en thee.  
 
7 februari 2016 
De inmiddels vermaarde Mannengroep, deze keer o.l.v. Gert Scholten, zingt onder-
meer ‘Nu de avond valt, laat uw licht ons leiden’, gezang 192a. Een ‘nieuw’ avondlied 
zal klinken, gezang 252 ‘De avondwind draagt deze dag, nog overvol van licht en duis-
ter, op brede wieken van ons weg’. 
De kerk is op 3 januari en 7 februari om 4 uur open, tien voor 5 luidt de klok en de 
viering begint om 5 uur. Dringend verzoek uw auto buiten het dorp te parkeren. 
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UITNODIGING GEMEENTEMAALTIJD 
Solveg Steur  

AAN TAFEL 
Zondag  17 januari 2016 

in de Grote Kerk aan de Markt te Schagen 
 

2016  
een nieuw jaar  

 nieuwe ontmoetingen!  
 

Heerlijk eten   Gezelligheid   Muziek 
Komt u ook?! 

 
Om circa 15.45 uur staan koffie en thee klaar, daarna begint de maaltijd en rond 18.00 
uur nemen we weer afscheid van elkaar. Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u 
gebruik maken van de 60+bus. Deze kunt u reserveren tussen 14.00 en 15.30 uur via 
het nummer 272888. Indien u onze gast wilt zijn, geeft u zich dan direct op om teleur-
stelling te voorkomen.  
Opgave vóór woensdag  13 januari bij: Solveg Steur, tel. 213801 of Ageeth Spruijt, tel. 
213220 
N.B. Heeft u zich opgegeven, maar bent u onverhoopt verhinderd, belt u dan a.u.b. zo 
snel mogelijk af, dan kunnen wij een ander weer blij maken. 
Namens de werkgroep graag tot ziens. 

VAN DE REDACTIE 
Wim Voorbraak, Ada Jansen 
 
Met dit kerstnummer sluiten we 2015 af. We verschijnen weer half februari, dan he-
laas weer met 2 adverteerders minder. Helaas, want het zijn de adverteerders die het 
mede mogelijk maken om ons blad “kosten neutraal”te produceren. Dit wil zeggen dat  
dit blad de niet ten laste gaat van de kerkkas. We zijn dan ook erg blij dat u weer in 
groten getale gereageerd heeft op onze vraag 10 euro te doneren voor ons blad. Op 
dit moment is er al bijna 1600 euro binnen. Wij concluderen daaruit dat u ons werk 
waardeert. Deze keer hebben wij als redactie het laatste woord. Wij wensen u fijne 
kerstdagen toe, een goede jaarwisseling en een gezegend Nieuwjaar. 
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ACTIVITEITENROOSTER DECEMBER 2015-JANUARI 2016 

datum dag Vergadering/bespreking/concert aanvang plaats 

 17 december  Donderdag  Moderamen 20.00 uur  Grote Kerk 

18 december Vrijdag 
Kerstconcert Schager Kerstkoor, 
Schager Harmonie en Rauwe 
Vrouwen €5,- p.p. 

20.00 uur Grote Kerk 

19 december Zaterdag 
Kerstwandeling van Grote Kerk 
naar Christoforuskerk; €5,- incl. 2 
consumpties 

Vanaf 16.00 
uur door Schagen 

20 december Zondag 

Muzikale kerstviering door en voor 
Eenigenburgers, m.m.v. Het Eeni-
genburgs Gemengd Koor en jong 
talent. Gezellig en verrassend! 

15.00 uur Kerkje 
 Eenigenburg 

20 december  Zondag  Koor Cantabilé en Harmonie “” de 
Toekomst. €12,- 15.30 uur Grote Kerk 

22 december Dinsdag Kerstviering gespreksgroepen en 
andere geïnteresseerden  16.00 uur Grote Kerk 

26 december Zaterdag  A capella Wereld Kerst muzie met 
de “Christmas Angels”€15,- 14.30 uur Grote Kerk 

7 januari 2016  Donderdag  Inloopochtend 10.00 uur   Grote Kerk 

 6 januari 2016  Woensdag  Raad van Vieren en Leren 20.00 uur   Grote Kerk 

12 januari 2016  Dinsdag  College van kerkrentmeesters 20.00 uur   Grote Kerk 

 13 januari 2016 Woensdag  Kerkenraad 20.00 uur   Grote Kerk 

17 januari Zondag  Gemeentemaaltijd 15.45 uur Grote Kerk 

20 januari Woensdag Voorlichting over de WMO 19.30 uur Grote Kerk 

 21 januari 2016 Donderdag  Pastorale Raad 19.30 uur   Grote Kerk 

27 januari Woensdag Bijbelgespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

27 januari Woensdag Geschiedenis van de kerk 20.00 uur Grote Kerk 

 4 februari 2016 Donderdag  Inloopochtend 10.00 uur  Grote Kerk 

 3 februari 2016 Woensdag  Raad van Vieren en Leren 20.00 uur   Grote Kerk 

9 februari Dinsdag Ouderengespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

 9 februari 2016 Dinsdag  College van kerkrentmeesters 20.00 uur   Grote Kerk 

10 februari Woensdag Geschiedenis van de kerk 20.00 uur Grote Kerk 

 11 februari  2016 Donderdag  Moderamen 20.00 uur   Grote Kerk 

24 februari Woensdag Geschiedenis van de kerk 20.00 uur Grote Kerk 

2 maart Woensdag Geschiedenis van de kerk 20.00 uur  Grote Kerk 
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Druk: Drukkerij Gerja. Tel. 0226-421520. Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

Markt 20 1741 BS Schagen
www.deposthoornschagen.nl  deposthoornschagen@xs4all.nl

Moet de televisie steeds harder? Heeft u moeite om gesprekken 
goed te volgen? Dan kan uw gehoor sluimerend verminderd zijn. 
Engel Hoorservice biedt u een gratis hoortest aan, een vakkun-
dige meting door een ervaren audicien. Heeft u een hoortoestel 
nodig? Dan presenteren we een uitgebreide reeks geavanceerde 
modellen. Maak nu een afspraak.

Z O  h O O r t  h e t

SChAGeN
Nieuwstraat 23, 1741 BV Schagen 
T 0224-212398
E schagen@engelhoorservice.nl 

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

Prot e sta n t s e Ge m e e n t e t e sc h aG e n

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

www.wereldwinkelschagen.nl
 Onderin de toren op de Markt in Schagen

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen



Kantoor

Schagerweg 53, Schagerbrug

H E T Z I J P E R N O T A R I S K A N T O O R

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hetzijpernotariskantoor.nl

N O T A R I S S E N

K A N D I D A A T  N O T A R I S S E N

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes
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B E L A N G R I J K E  I N F O R M A T I E  

	  
KERKGEBOUW	  
Grote	  Kerk	  (Ingang	  Markt)	   Markt	  23a,	  1741	  BR	  Schagen,	  tel.0224	  297	  860	  
	   Postadres:	  Postbus	  71,	  1740	  AB	  Schagen	  
Kerkje	  Eenigenburg	   Surmenhuizerweg	  29,	  Eenigenburg	  

KOSTER	  
Dhr	  C.P.A.	  van	  Treuren	   Leeuwerikstraat	  8,	  1742	  BB	  Schagen,	  tel.	  0224	  214	  223	  
	   e-‐mailadres:	  koster@pgschagen.nl	  
	   t e v e n s 	   v o o r 	   b e s p r e k i n g 	   v e r g a d e r r u i m t e n 	  
ADMINISTRATEUR	  
Mw	  B.	  Plak–van	  Oostwaard	   Middenweg	  476,	  1704	  BL	  Heerhugowaard,	  tel.072	  57	  27	  426	  

	  e-‐mailadres:	  pgschagen@nexite.nl	  
	  t e v e n s 	   v o o r 	   m u t a t i e s 	  
(verhuizing,	  geboorte,	  huwelijk	  en	  overlijden)	   

	  
Rekening	  PG	  Schagen:	  rek.nr.:	  NL30	  FVLB	  0699.946.433	  t.n.v.	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schagen.	  
Voor	  kerkelijke	  bijdragen:	  rek.nr.	  NL93	  FVLB	  0699.543.622	  t.n.v.	  t.n.v.	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schagen	  
(vrijwillige	  bijdrage).	  	  Dit	  rekeningnummer	  is	  ook	  voor	  collectebonnen!	  
	  
VOOR 	  ME E R 	   I N FORMAT I E 	   Z I E :	  www.pgschagen.nl	  en	  www.kerkopdemarktschagen.nl	  	  
	  

Stichting Kopwerk, stichting voor protes-
tants-christelijk onderwijs in noordelijk 
Noord-Holland, stuurt 24 protestants-
christelijke basisscholen aan, waarvan twee 
in Schagen.

In het Centrum:                               In de wijk Waldervaart: 

Wilt u informatie hebben, of een kijkje nemen in een van deze scholen,  
neemt u dan contact met ons op. 

De Ark: Gonny Kuiper  Telefoon: 0224 212933  
De Wegwijzer: Machteld Brink Telefoon:  0224 296008 

A nn a M ont an a   b i t te  Ka i  Rand

Z IL C H    WAX    O ska    P ernille S venre

Possel t     MARIA BYMAN   M arc o ’p olo

Gedempte gracht 67 • Schagen
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Motto: ‘Wat is de kerk u waard?’
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